
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่   
20.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าที่บรษิทัฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้าน
เอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.45 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร ประเทศญีปุ่่ น โดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 
 

วนัท่ีสอง สนามบินชิโตเซ่ – อะซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า –  พิพิธภณัฑน์ ้าแขง็ 
– โซอนุเคียว – ออนเซน็  

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซปัโปโร หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร
เรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอะซาฮิคาว่า เพื่อเขา้สู่ หมู่บ้านราเมน ซึง่ถอืก าเนิดขึน้ในปี 
1996 โดยรวบรวม 8 รา้นราเมนชื่อดงัของเมอืงอาซาฮคิาว่ามาอยู่รวมกนัในทีเ่ดยีวและยงัมหีอ้งเลก็ๆ
ทีจ่ดัแสดงประวตัคิวามเป็นมาของหมู่บา้นแห่งนี้ใหส้ าหรบัผูท้ีส่นใจไดม้าศกึษา 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั ณ หมู่บ้านราเมน (แจกคปูอง 1,000 เยน) 
บ่าย น าท่านเขา้ชม สวนสตัวอ์าซาฮิยาม่า เป็นสวนสตัวช์ื่อดงัตดิอบัดบัตน้ๆ ของญี่ปุ่ น สวนสตัวน์ี้ตัง้อยู่

ทีเ่มอืงอาซาฮคิาว่า เกาะฮอกไกโด จดัแสดงสตัวใ์นมุมมองแปลกใหม่ ไม่เหมอืนใคร ส าหรบัไฮไลทท์ี่



มชีื่อเสยีงของสวนสตัวน์ี้ คอื การแสดงพาเหรดนกเพนกวนิ (การแสดงเฉพาะฤดูหนาว) ตู้ชมสระน ้า
หมขีาวขัว้โลกเหนือ มจีุดให้ท่านเข้าไปชมสตัว์ได้อย่างใกล้ชิด จากนัน้น าท่านไปยงั พิพิธภณัฑ์
น ้าแข็ง ซึ่งเป็นสถานที่จดัแสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการปั้นตุ๊กตาหิมะและการ
แกะสลกัหมิะโดยผลงานเหล่านี้เป็นผลงานของเหล่าบรรดาศลิปินที่มชีื่อเสยีง ภายในถ ้ายงัมคีวาม
สวยงามของหมิะทีเ่หมอืนกบัอยู่ในถ ้าหนิงอกหนิยอ้ย ใหท้่านไดส้มัผสัความหนาวเยน็กบัอุณหภูมิ -
41 องศาเซลเซยีส และพบกบัความน่ารกัของนางฟ้าทะเลคลโีอเน่ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั TAISETSU SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.hotel-taisetsu.com/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** เตม็อิม่ไมอ่ัน้กบับุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์ *** 
---- พกัผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญ่ีปุ่ นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ออนเซ็น 
(Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงั
ช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายให้ดีขึน้ --- 
 

วนัท่ีสาม โซอนุเคียว – นัง่กระเช้าไฟฟ้าคโุรดาเกะ ( ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ) – บิเอะ – บ่อน ้าสีฟ้า – สวน
ดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ ( นัง่รถแทรก็เตอรช์มสวน ) – ฟรุาโน่ – NINGLE TERRACE 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่าน นัง่กระเช้าลอยฟ้าคโุรดาเกะ ( ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ) เพื่อขึน้ชมววิทวิทศัน์แห่งอุทยาน

แห่งชาติไดเซ็ทสซึงัจากเขาคุโรดาเกะให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการท่องเที่ยวในแต่ละฤดูกาลคอื ฤดู
ใบไมผ้ล,ิ ฤดรูอ้น, ฤดใูบไมร้ว่งและฤดหูนาว ซึง่กระเชา้ลอยฟ้าสามารถบรรทุกผูโ้ดยสารได ้101 ทีน่ัง่ 
พาขึน้ไปถึงชัน้ที่ 5 ของหุบเขาคุโรดาเคะ โดยใช้เวลา 7 นาท ีและใช้เวลาไป-กลบั 20 นาท ีหมาย
เหต ุ: กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศท่ีลมแรง ฝนตกหนัก เพื่อความปลอดภยัของ

นักท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ จะคืนเงินค่าบริการแทน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองบิเอะ เพื่อชม บ่อน ้า  
สีฟ้า (Blue Pond) เป็นบ่อน ้าที่ถูกกกัไวจ้ากการสรา้งเขื่อนเพื่อป้องกนัโคลนถล่มบรเิวณภูเขาไฟใน
แถวนัน้ การที่น ้าในบ่อมสีฟ้ีาสดกว่าบ่อน ้าทัว่ไปๆ ก็เป็นเพราะอลูมเินียมไฮดรอกไซด์จากการปะทุ
ของภูเขาไฟที่อยู่ในน ้าได้สะท้อนกบัแสงแดดที่ส่องลงมา ซึ่งค าว่า “Aoi-ike” ในภาษาญี่ปุ่ นนัน้แปล
เป็นไทยไดว้่า “ บ่อน ้าสฟ้ีา ”นัน่เอง นักท่องเทีย่วสามารถมาชมความงามของบ่อน ้าไดต้ลอดทัง้ปี ซึง่
ความสดใสของสฟ้ีาจากผนืน ้าจะขึน้อยูแ่สงแดดทีส่่องลงมาและจดุทีม่อง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ***พิเศษเตม็อ่ิมกบับฟุเฟ่ตเ์มล่อน***  
บ่าย น าท่านชมความงดงามของทุ่งดอกไมห้ลากส ีณ สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ ( นัง่รถแทรกเตอรช์ม

สวน ) ให้ท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลกึอย่างเต็มอิม่กบัสวนที่ไดร้บัสมญานามว่าเป็น Flower 
Paradise เนิน 4 ฤด ูชกิไิซโนะโอกะตัง้อยูท่ีเ่มอืงบเิอะ มพีืน้ทีก่วา้งขวางถงึ 7 เอเคอร ์ในช่วง Green 
Season คอืตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมไปจนถงึเดอืนตุลาคมจะเป็นช่วงทีน่ักท่องเทีย่วนิยมมาชมดอกไม้
ที่นี่ เพราะเป็นช่วงที่มดีอกไมต่้างๆ มากมายเบ่งบาน เช่น ดอกทวิลปิในช่วงเดอืนพฤษภาคม ดอก
ไอซแ์ลนดป๊์อปป้ีและดอกคอสมอสในเดอืนมถุินายน, ดอกลาเวนเดอรเ์ดอืนกรกฎาคม จากนัน้น าท่าน
เดนิทางไปชม Furano Ningle Terrace เป็นสถานทีท่ีร่วมรา้นขายสนิคา้ไวม้ากมาย เป็นหมูบ่า้นเลก็ 
ๆ ทีเ่ตม็ไปดว้ยกระท่อมไมน่้ารกัๆ สรา้งมาจากวสัดุธรรมชาตทิัง้หมด ตัง้เรยีงรายไปตามทางเดนิมี
รา้นกาแฟไวใ้ห้นัง่พกัหลงัจากช้อปป้ิงกนัจนเหนื่อย โดยภายในรา้นมบีรกิารทัง้เครื่องดื่ม นม กาแฟ 
ขนมปัง เคก้ และไอศกรมี  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NEW FURANO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 https://www.princehotels.co.jp/newfurano/  

https://www.princehotels.co.jp/newfurano/


ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
---- พกัผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญ่ีปุ่ นแท้ ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า ออนเซ็น 
(Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงั
ช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายให้ดีขึน้ --- 

 

วนัท่ีส่ี ฟรุาโน่ – นัง่กระเช้าลอยฟ้าฟรุาโน่ – หมู่บ้านชอ็กโกแลตอิชิยะ (ด้านใน)  โอตาร ุ คลองโอตาร ุ
– นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – ซปัโปโร  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าฟุราโน่ เพื่อชมววิบนยอดเขาในระดบัความสูง 900 เมตร ซึ่งมองเหน็
เมอืงฟุราโน่ไดแ้บบ 360 องศา การนัง่กระเช้าลอยฟ้าจะใชเ้วลาโดยประมาณ 15 นาท ีโดยวิง่ขึน้ไป
เป็นระยะทาง 2,330 เมตร เพื่อขึ้นไปยงัจุดชมวิว สามารถขึ้นไปชมวิวได้ทัง้ในฤดูร้อน-ฤดูใบไม้
เปลี่ยนสแีละขึ้นไปเล่นสกีได้ในฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวจะครกึครนืมาก ระหว่างที่ขึ้น
กระเช้าก็ยงัได้สมัผสัถึงความสวยงามของภูมทิศัน์เมอืงฟุราโน่ เรยีกได้ ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่เปิด
ใหบ้รกิารตลอดทัง้ปี (หากกระเชา้ขึน้ไม่ไดเ้น่ืองจากสภาพอากาศทางบรษิทัฯขอสงานสทิธิค์นืเงนิค่า
กระเชา้แทนหรอืปรบัโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เพื่อเขา้ชม หมู่บ้านชอ็กโกแลต อิชิยะ (ดา้นใน) ซึง่เป็นแหล่งผลติ

ช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่ น โดยช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่  คือ Shiroi Koibito ซึ่งมี
ความหมายว่า ชอ็กโกแลตขาวของคนรกั อสิระใหท้่านเลอืกซือ้ชอ็กโกแลตเป็นของฝากตดิไมต้ดิมอื
กลบับ้าน จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตารุ เพื่อชม คลองโอตารุ ที่มคีวามยาว 1,140 เมตร 
และเชื่อมต่อกบัอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมยัก่อนประมาณค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรอื
เฟ่ืองฟูคลองนี้เคยถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสนิค้าจากคลงัสนิค้าในตวัเมอืงออกไปยงัท่าเรอื
บรเิวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกบัววิคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมอืงและเดนิเล่นตาม
อธัยาศยั และแวะถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบั นาฬิกาไอน ้าโบราณ ทีเ่หลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ 
ซึง่นาฬกิาน้ีจะพ่นไอน ้าประกอบกบัมเีสยีงดนตรดีงัทุกๆ 15 นาท ี 

 หลงัจากนัน้น าท่านสู่ พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี เป็นอาคารเก่าแก่สองชัน้ทีภ่ายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิ
แดงแต่โครงสรา้งภายในท าจากไม ้ซึง่พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบนันับเป็นมรดก
ทางสถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ**ส าหรบัท่านใดสนใจท่ีจะ
ท ากล่องดนตรีท่ีมีอนัเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง สามารถเลือกกล่องเพลงและตุก๊ตาประดบัต่างๆ 
หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อท่ีท่านจะได้เกบ็ความประทบัใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของท่ีระลึก

จากเมืองโอตาร ุ( อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร 
ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
   น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KIEO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
  https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/ หมายเหตุ ส าหรับลูกค้าท่ีต้องการ ห้องพักเตียงใหญ่              
  นอน   2 คน จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจ านวนจ ากดั 
 

วนัท่ีห้า ซปัโปโร – ท าเนียบรฐับาลเก่า ( ด้านนอก ) – หอนาฬิกา ( ผ่านชม ) – ศาลเจ้า ฮอกไกโด – 
ตลาดนิโจ – ย่านช้อปป้ิงทานุกิ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม ท าเนียบรฐับาลเก่า (ดา้นนอก) เป็นอาคารสไตลน์ีโอบาร๊อคอเมรกิาทีส่รา้งดว้ยอฐิสแีดง
ทัง้หลงั โดยลอกแบบมาจากอาคารท าเนียบรฐับาลแห่งรฐัแมสซาซเูซตส ์สหรฐัอเมรกิา ใชอ้ฐิมากกว่า 

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/


2.5 ลา้นก้อน ซึง่ตกึแดงหลงันี้ใชเ้ป็นที่ท าการรฐับาลฮอกไกโดตัง้แต่ปีค.ศ.1886 และใชต่้อเนื่องยาว
มานานถงึ 80 ปี ก่อนทีจ่ะยา้ยไปทีท่ าการหลงัใหมเ่ป็นอาคารสงู 10 ชัน้ ซึง่ตัง้อยูด่า้นหลงัตกึแดงหลงั
นี้ ต่อมาน าท่านผ่านชม หอนาฬิกา ซึง่มคีวามเก่าแก่มากจนกลายเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของซปัโปโร
อกีแห่งหนึ่ง สรา้งตัง้แต่ปีค.ศ.1878 เดมิทใีช้เป็นที่ฝึกงานของวทิยาลยัการเกษตรฮอกไกโดก่อนจะ
เปลีย่นมาเป็นมหาวทิยาลยัฮอกไกโดในปัจจุบนั แลว้สรา้งหอนาฬกิาและมรีะฆงัตบีอกเวลามาตัง้แต่ปี
ค.ศ.1881 จนถงึปัจจุบนันี้ก็ยงับอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กบัเมอืงซปัโปโรมา
นาน จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมทีส่ าคญัอกีแห่งหนึ่งของชาติ จากนัน้น าท่าน
สู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจา้ลทัธชินิโต ตัง้อยูภ่ายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดมิชื่อศาลเจา้ซปั
โปโร ภายหลงัไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นศาลเจา้ฮอกไกโด เพื่อใหส้มกบัความยิง่ใหญ่ของเกาะเมอืงฮอกไกโด
ที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รกัษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มี
ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานเก่าแก่นับพนัปี แต่ทีน่ี่กเ็ป็นทีส่ าหรบัใหค้นทอ้งถิน่ไดก้ราบไหวส้ิ่งศกัดิส์ทิธิ ์
ทีส่งิสถติอยู่เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดนิโจ เป็นตลาดขายสนิค้า
อุปโภคบรโิภคทีไ่ดร้บัความนิยมของคนทอ้งถิน่และนักท่องเทีย่ว ซึง่ตลาดนิโจเป็นตลาดทีข่ายสนิค้า
ทัง้ผกัสด ผลไมแ้ละอาหารทะเลสดๆ ไม่ว่าจะเป็นปลา , ปู, ไข่ปลาแซลมอน,หอยเม่นและอื่น ๆ อกี
มากมาย นอกจากนี้ยงัมรี้านอาหารและร้านขายสินค้าที่ระลกึในตอนกลางคนื ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่
ชาวเมอืงนิยมมารบัประทานอาหารและดื่มสงัสรรคก์นั โดยอาหารทีม่ชีื่อเสยีง ค ือซฟู้ีดและเมนูจาน
เดด็ของทีน่ี่ คอื ขา้วราดหน้าไขป่ลาแซลมอน 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิเศษ! ใหท้่านไดเ้ตม็อิม่กบั บุฟเฟ่ตป้ิ์งย่างอาหารทะเล
  สดใหมข่องฮอกไกโด อาท ิปยูกัษ์ 3 ชนิด กุง้ หอยเชลล ์ปลา ซชู ิเทม็ปรุะ เนื้อหม ูไก่ ววัและ 
  เครือ่งดื่มซอฟดริง้ 
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซปัโปโร เพื่อ ช้อปป้ิงย่านทานุกิ ซึ่งถนนทานุกิโคจเิป็นย่านการค้า

เก่าแก่ของเมอืงซปัโปโร ตัง้อยู่ทางดา้นใต้ของเมอืงโดยมพีืน้ทีท่ ัง้หมด 7 บลอ็ก ภายในนอกจากจาก
จะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่าง ๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตร ีวดิโีอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยงัมี
รา้นอาหารมากมายทัง้ยงัเป็นศูนยร์วมของเหล่าวยัรุ่นดว้ย เนื่องจากมเีกมเซน็เตอรแ์ละตู้หนีบตุ๊กตา
มากมาย นอกจากนัน้ทีน่ี่ยงัมกีารตกแต่งบนหลงัคาดว้ยตุ๊กตาทานุกขินาดใหญ่ อกีทัง้ยงัมศีาลเจา้ทา
นุกเิก่าแก่ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1973 ดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KIEO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/ 
หมายเหตุ ส าหรบัลูกค้าท่ีต้องการ ห้องพกัเตียงใหญ่ นอน 2 คน จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม คืนละ 2,500 บาท 

 และห้องมีจ านวนจ ากดั 
 

วนัท่ีหก สนามบินชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางสู่ สนามบินซิโตเซ่  
10.30 น.  ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 
15.30 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

** หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้กอ่นท าการออก
ต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 

ไกโด ที่จดัเป นประ 

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/


ก าหนดการเดินทาง :  01  –  06   ตลุาคม 2562   

 

 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อน หรอื
ยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้้เดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 
วนั ก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดินทางมมีาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทวัร์อาจจะแตกต่างกัน
เนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญี่ปุ่ น ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสูงกว่า
ปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญีปุ่่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลูกคา้ทีต่้องการหอ้งพกัแบบเตยีงเดยีวพกั
คู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรมต้องเสยีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเข้าไป 
(ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์
ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฏเิสธหรอืห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฏเิสธการเขา้ประเทศของผู้เดนิทางได้
เนื่องจากผู้เดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง , ภยัธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, 
ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) สายการบนิ และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไว้
เท่านัน้ 

- ค่าภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ใน
ภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนัเนื่องมาจากอุบตัิเหตุ 
วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้มลกูคา้ 1 ท่าน 
- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 
- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

 
 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2 – 3 ท่าน 59,900.- 41,900.- 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ มีเตียง 53,900.- 37,900.- 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ ไม่มีเตียง 47,900.- 33,500.- 

พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่ส ัง่เพิ่มเติม
นอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดคอื 20 กโิลกรมัต่อท่าน 
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็นจรงิ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ กรณลีกูคา้ตอ้งการเลื่อนวนัเดนิทางกลบั

ท่านจะต้องช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้
ก าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทางต้องรอ REFUND 
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณที่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม
ไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบนิไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดนิทางได้ และต้องการเปลี่ยนตวัผู้เดนิทางในกรณีนี้ทาง
บรษิัทฯจะเช็คกบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรอืไม่ กรณีถ้าสามารถ
เปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงนี้เองทัง้หมด 

- ทางสายการบินไม่ร ับจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้  ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้า
เคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 



- สายการบนิไทยก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไมเ่กนิ 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน าขึน้เครือ่งไดอ้ยู่
ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวามกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  
หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ตอ้งตรวจสอบเรือ่งน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมล์ของสายการบนิไทย หากใช้ตัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการ
บนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลง
เงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูก
ก าหนดให้ต ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน  ซึ่งผู้เดินทางสามารถ
ตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อประโยชน์ของตวัท่าน
เอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณที่านไมไ่ดร้บัไมลส์ะสม ท่านสามารถใช้
หางบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

 


